
 

Lukijalle 

 

Lallujärven alue on tarkoitettu aluemaksun 

maksaneiden SF-Caravan Riihimäen seudun 

jäsenten vapaa-ajan viettoon. 

Jotta kaikki voivat nauttia oleskelustaan 

Lallussa, on yhdistyksen hallitus päättänyt 

koostaa kansion jossa on ohjeita ja opastusta 

alueen yhteisistä pelisäännöistä.  

Alueen järjestyssäännöt löytyvät myös tämän 

kansion lopusta. 

 

Jos alueella on jokin epäkohta tai ongelma, 

joka kohdentuu yhteisiin alueisiin/asioihin ota 

yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan; 

Timo Sulin, puh. 0452554313 

 

 

Tervetuloa viihtymään Lalluun! 



Turvaväli 

 

 

Turvavälin tulee olla vähintään 5 metriä: 

 toisesta matkailuajoneuvosta 

 toisesta etuteltasta 

 toisesta etukatoksesta 

 toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta laverista tai   

siihen liittyvästä aidasta 

 erillisestä teltasta 

 vetoautona käytettävästä matkailuautosta 

 vetoautosta, joka ei liity kyseiseen 

palokuormakokonaisuuteen 

  



ALUEEN SIISTEYS 

Alueella ei ole nimettyjä siivoushenkilöitä vaan 

siisteydestä vastaavat käyttäjät itse. 
 

WC-tilat; 

 wc-tiloista löytyy siivousaineita ja välineitä jotka ovat tarkoitettu 

niiden tilojen puhtaanapitoon. Erillisiä siivousaikoja ei ole vaan aina 

kun huomaat siivoustarvetta, hoida homma. 

 Wc:n roskikseen saa laittaa vain käsipapereita. Jos käsipaperiroskis 

on täynnä, voit viedä paperit grillikatoksen vieressä olevalle 

tulipaikalle ja polttaa ne. Muista valvoa tulta. 

 Wc- ja käsipaperi täydennystä löytyy takavarastosta. Paperit on 

tarkoitettu vain yhteisiin wc-tiloihin. 

 Jos tarvitset neuvoja tai apua, käänny jonkun Lallutoimikunnan 

henkilön puoleen.  

Riemis 

 Riemis on yhteiskäyttöön tarkoitettu tila josta löytyy mm. 

lukemista, pelejä ja karaokelaitteet. Riemiksen ilmoitustaululta 

löytyy ajankohtaisinfoa. 

 Riemiksen tiskauspaikkaa voi käyttää talviaikaan kun ulkona oleva 

tiskauspaikka on suljettu. 

 Huolehdi, että tila jää siistiin kuntoon ja tavarat paikoilleen kun 

lähdet riemikseltä. 

 Riemiksen roskikseen ei ehdottomasti saa laittaa mitään 

eloperäistä, maatuvaa tms. hajua aiheuttavaa jätettä. Myös 

riemiksen paperiroskat voi polttaa. Muut roskat viedään 

jätekatoksen roskalaatikkoon.  

 Riemis ei ole varastotila joten mieti tarkkaan millaisia tavaroita 

tuot yhteiskäyttöön. 

 



Sauna 

Lallulla on erinomainen rantasauna ja 

uintimahdollisuus ympäri vuoden.  
 Saunan lämmittämisestä huolehtivat saunojat itse. Saunan 

pesässä ja padan alla käytetään sekapuuta. 

 Saunan voi lämmittää jos saunojia on vähintään kolmesta 

matkailuajoneuvosta.  

 Saunavuorot ovat miehille ja naisille ja Riemikseltä löytyy 

mikrofoni jonka kautta saunavuorosta ilmoitetaan kaikille 

läsnäolijoille. 

 Myöskään saunan siivousta ei ole erikseen nimetty 

kenellekään, joten käyttäjät huolehtivat siisteydestä itse. 

 Saunan ovenpielessä on teline jalkineille, jotta pukuhuoneen 

lattialle ei kulkeudu hiekkaa ja kuraa. Talvella jalkineet 

jätetään pukuhuoneen ovenpieleen. 

 Uimapuvun käyttö saunassa on kielletty hygieniasyistä. 

(järvivedessä on aina mikrobeja jotka lisääntyvät lämpimässä) 

 Jokaisella saunojalla on istuinalusta, jonka puhtaudesta hän 

on velvollinen huolehtimaan. 

 Suihkuhuoneen seinällä on lasta, jolla kuivataan suihku- ja 

pukuhuonetila käytön jälkeen. Myös lattiakaivon ritilä tulee 

puhdistaa. Viimeinen saunoja avaa saunan ja suihkuhuoneen 

oven, jotta tila tuulettuu ja jälkilämpö leviää myös 

pukuhuonetilaan (säästää talvikautena lattialämmityksen 

sähkönkulutusta) 

 Saunan ulkoterassilla on tupakointi sallittu. Toivomme 

tupakoitsijoiden huomioivan muut vilvoittelijat. 

Jokainen sauna on aina omanlaisensa lämmitettävä. Jos 

ensikertalaisena tarvitset neuvoja tai apua, käänny rohkeasti 

”saunamajuri” Eikan tai jonkun kokeneen lämmittäjän puoleen. 



Matkailuajoneuvojen ja moottoriajoneuvojen 

pesu 
 

Matkailuajoneuvojen ja 

moottoriajoneuvojen pesu rannassa on 

ehdottomasti kielletty! 

 
 Alueella on vetoaisalla varustettu pesukärry jossa, on iso 

vesisäiliö ja painepesuri.  

 Pesuaineet käyttäjä hankkii itse. Huomioithan, että hankit 

pesuaineita jotka eivät vahingoita luontoa. 

 Kärryn voi vetää matkailuajoneuvon viereen tai ajoneuvonsa 

voi pestä myös pesukärryn vieressä. 

 Kärry sijaitsee n. puolivälissä aluetta, paikkojen  38-40 

läheisyydessä. 

 Käyttäjä huolehtii, että kärry palautuu paikalleen vesisäiliö 

täytettynä. Huom! Kärryn vesisäiliö täytetään järvestä! 

 

Jos tarvitset neuvoa tai apua, kysy rohkeasti neuvoa. Jos 

pesulaitteeseen on tullut jokin vika, ilmoita siitä välittömästi jollekin 

hallituksen jäsenelle. 

 

 

 



Työkalujen käyttö/lainaus 

 

Lallun työkaluvarastosta ja traktorivajasta 

löytyy alueen hoitoon tarvittavia 

työkaluja/välineitä joita voi lainata alueella 

käytettäväksi. 
 

 varastossa on mm. rautakanki, haravoita, lumikola, kottikärryjä 

 Kun lainaat tavaroita, palauta ne heti käytön jälkeen omalle 

paikalleen. Jos lainaamasi tarvike rikkoontuu, ilmoita siitä 

välittömästi jollekin hallituksen jäsenelle. 

 Alueella on myös yhdistyksen peräkärry jota voi lainata alueella 

käytettäväksi. Alueen ulkopuoliseen lainaukseen on mahdollisuus 

jos esimerkiksi purat etuterassisi ja viet jätteet kaatopaikalle. 

 Peräkärryn käyttöön pyydetään aina lupa puheenjohtajalta. Hänellä 

on myös peräkärryn rekisteriote. 

 Yhdistyksellä on myös alueen hoitoon hankittu traktori. Sen 

käyttöön on kuitenkin lupa vain nimetyillä henkilöillä. Jos 

tarvitset esim. alueesi kunnostuksessa traktorityötä, ota 

yhteyttä puheenjohtajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelit ja leikit 

Lallussa on pyritty huomioimaan myös lasten 

viihtyminen. Täältä löytyy tekemistä pienille 

ja vähän isommillekin. 
 

 Leikkipaikka on kaikkien lasten yhteisessä käytössä. Vanhempien 

tulee huolehtia, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käyttää alueen 

leikkipaikkoja ja välineitä. 

 Jos leikkipaikalla on rikkoutuneita välineitä/leluja on niistä 

ilmoitettava Lallutoimikunnalle. Jos kyseessä on rikkoutunut 

hinnaltaan mitätön lelu, toimitetaan se roskiin. 

 Leikkimökin siisteydestä huolehtivat käyttäjät vanhempineen. 

 Riemikseltä löytyy myös erilaisia pelejä yhteiskäyttöön. Käyttäjät 

huolehtivat, että pelivälineet laitetaan paikoilleen ja Riemis jää 

siistiksi.  

 Myös piha-alueen pelit (mm. sulkapallo, frisbeegolf ) ovat 

yhteiskäytössä. Pelivälineet on aina palautettava paikoilleen. 

 Polkuautolla saa ajaa n. 20 min. kerrallaan jotta kaikki halukkaat 

pääsevät ajamaan. Autossa saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. Jos 

auto rikkoontuu, on siitä välittömästi ilmoitettava jollekin 

hallituksen jäsenelle. Autot tulee ehdottomasti palauttaa ajon 

jälkeen paikoilleen.  
 

 

 

 

 

 

Lapset leikkivät leikkipaikalla vanhempien vastuulla ja 

valvonnassa! 



Tulipaikat 
 

Avotulen teko on ehdottomasti kielletty 

muualla kuin alla mainituilla paikoilla. Myös 

hiiligrillit ovat kiellettyjä.  
Grillikota (Mutteri) 

 On kaikkien vapaasti käytettävissä. Käyttäjät huolehtivat kodan 

siisteydestä. Roskat ja tyhjät pullot/tölkit viedään pois 

mennessään. 

 Kodan tulipesässä saa polttaa vain koivua ja tulta/hiillosta ei saa 

jättää vartioimatta.  

 Huolehdi, että kotaan jää puita ja sytykkeitä seuraaville 

käyttäjille. 

Betonikehä 

 Grillikodan vasemmalla puolella on betonikehä, jossa on iso pata 

kansineen. Kehässä voi polttaa paperiroskia. Tulta/hiillosta ei 

saa jättää vartioimatta. 

 Kehässä oleva pata on kaikkien käytettävissä savustukseen. 

Käyttäjät huolehtivat, että kehän ympäristö, kehä ja pata 

jäävät siistiksi käytön jälkeen. 

Maauuni 

 Grillikodan oikealla puolella on katolla peitetty iso betonikehä, 

jossa on hiekkaa. Se on tarkoitettu erilaisten aterioiden 

valmistukseen maauunimenetelmällä. 

 Maauunia käytetään Lallulaisten yhteisissä tapahtumissa. 

 

Alueen polttopuut tehdään yhdessä talkoovoimin. Varmistaaksemme puiden 

riittävyyden pyydämme huomioimaan että,  

PUIDEN TURHA POLTTAMINEN ON KAIKILLA TULIPAIKOILLA KIELLETTY! 



Lallutoimikunta 

 

Alueella on hallituksen nimeämä  

Lallutoimikunta, jonka tehtävänä on 

huolehtia alueen yhteisistä toiminnoista ja 

tapahtumista. 
 

 Talkoot järjestetään pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. 

Tarvittaessa useammin. Talkoisiin osallistuminen on 

vapaaehtoista. Talkoopäivänä Riemiksen oveen laitetaan lista 

mitä alueella on ajateltu sinä päivänä tehtävän. Toki muutakin 

saa tehdä tai olla muuten vaan mukana. 

 Talkoopäivänä yhdistys tarjoaa lounaan, päiväkahvin ja illalla 

grillimakkaraa. Ruokailemaan saa tulla, vaikka ei olisi osallistunut 

talkoisiin. Ruokailuajoista kuulutetaan kovaäänisten kautta. 

 Toimikunta järjestää myös talviulkoilupäivän. Päivän ohjelmassa 

on kisailuja ja visailuja sekä mukavaa yhdessäoloa. Päivän aikana 

nautitaan yhdessä lounasta.  

 Jos sinulla on ideoita yhteisiin toimintoihin ja olet valmis 

tulemaan mukaan niiden järjestelyyn, ota rohkeasti yhteyttä 

Lallutoimikunnan jäseniin. 

Toimikunnan jäsenet: 

Mia Hyyrynen, puheenjohtaja 

Tuula Törhönen 

Eija Siivonen 

Raili Suomi 

 



Turvatoimikunta 

Alueella on hallituksen nimeämä 

turvatoimikunta, jonka tehtävänä on 

valvoa, että alueella noudatetaan 

turvamääräyksiä. 
 

 Turvatoimikunta tekee satunnaistarkastuksia matkailuajoneuvojen 

sähkölaitteiden oikeellisuudesta, matkailuajoneuvojen sammutinten 

käyttökelpoisuudesta yms. yhdistyksen säännöissä sanottujen 

määräysten noudattamisesta. 

 Turvatoimikunnan jäsenet opastavat ja ohjaavat tarvittaessa 

alueella olijoita. 

 Turvatoimikunta voi antaa huomautuksen ja korjauskehotuksen 

turvamääräysten rikkomisesta. Rikkomukset käsitellään hallituksen 

kokouksissa. 

 

Toimikunnan jäsenet; 

Eija Siivonen, puheenjohtaja 

Mia Hyyrynen 

Pekka Suomi 

Markku Koski 

Juha Liski 

Tuula Törhönen 

 

 

 

 

 



Hallitus 

SF-Caravan Riihimäen seutu ry:n, hallitus 

vastaa yhdistyksen toiminnasta ja 

taloudesta. Hallitus kokoontuu n.6krt 

vuodessa ja tarvittaessa. 
 

 Jos haluat hallituksen ottavan käsittelyyn jonkin asian, toimita 

pyyntösi kirjallisena Riemiksen palautelaatikkoon, jollekin hallituksen 

jäsenelle, sähköpostitse tai nettisivujen palautesivulle. Kokouspäivät 

ja yhteystiedot näet yhdistyksen nettisivulta.  

http://www.sfc-riihimaki.net/  

 

Hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa; 

Timo Sulin, puheenjohtaja, lehtitoimikunnan edustaja 

Markku Koski, varapuheenjohtaja , nettisivujen ylläpitäjä , Hämy 

edustaja 

Juha Liski , rahaston hoitaja 

Eija Siivonen,  turvallisuus vastaava , kausipaikkavastaava, 

tarvikemyynti, lehtitoimikunnan edustaja 

Pekka Suomi, kunnossapitovastaava  

Tuula Törhönen, Yhdistyksen sihteeri 

Mia Hyyrynen , Lallutoimikunnan puheenjohtaja 

 

Lisäksi tarvittaessa kokouksiin kutsuttuna; 

Carita Törhönen, nuorisoyhdyshenkilö, lastentapahtumat 

 

http://www.sfc-riihimaki.net/

